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12.000 handtekeningen tegen beleid aartsbisschop Eijk
UTRECHT - Ruim 12.000 rooms-katholieken hebben hun handtekening gezet
onder een petitie om kardinaal Wim Eijk ervan te weerhouden in de komende
jaren honderden kerken te sluiten.
Protestbeweging Bezield Verband kreeg uit parochies lijsten toegestuurd met ruim
tienduizend handtekeningen. Op de website kwamen ook nog bijna tweeduizend
steunbetuigingen binnen om 'het catastrofale proces' tegen te houden. Woensdag wil
voorzitter Ad de Groot de het resultaat, voorzien van negentig pagina's met reacties,
aanbieden aan Eijk. Woordvoerder Roland Enthoven van het aartsbisdom dat de
handtekeningen sowieso in ontvangst worden genomen. Zoals al eerder aangegeven
vindt er geen gesprek met Eijk plaats.
De Groot is blij verrast met de hoeveelheid steunbetuigingen tegen gedwongen
kerksluitingen. 'Wij waren al blij geweest met tweeduizend handtekeningen.' Hij is
benieuwd wat Eijk hier tegenover kan zetten. 'Als de aartsbisschop klaar is met de
reorganisatie zijn er nog twintig kerken over. Stel dat daar vijfhonderd kerkgangers
komen, dan zijn dat nog maar tienduizend mensen.'
In een uitgebreid herderlijke brief schreef Eijk in december dat hij verwacht dat het
aartsbisdom Utrecht in 2028 minder dan twintig parochies telt die elk een groot gebied
bestrijken en 'waarschijnlijk slechts over één kerkgebouw beschikken'. Op dit moment
telt het gebied 48 parochies, verspreid over de provincies Utrecht, Gelderland, Overijssel
en een deel van Flevoland, met ruim driehonderd kerken.
Eijk benadrukt steeds dat hij niet wil dat er maar zo weinig kerken overblijven, maar dat
dit door teruglopend kerkbezoek de realiteit is. Bezield Verband wil daar niet aan.
Volgens De Groot zorgt Eijk met zijn beleid ervoor dat betrokken katholieken afhaken
omdat hun kerk wordt gesloten en hun gemeenschap geen vieringen meer mag houden.
Hij ziet liever het beleid van bisschop Gerard de Korte van Groningen-Leeuwarden en van
andere bisschoppen die zich ervoor inzetten dat kerken open blijven en als dat echt niet
kan de gemeenschap in elk geval blijft bestaan.
Groningen
Woordvoerder Roland Enthoven benadrukt dat de situatie in Groningen anders is dan in
Utrecht. 'Bij ons is na sluiting van een kerk vaak dichterbij een alternatief. In Groningen
moet je dan wel heel ver reizen omdat er veel minder kerken zijn.' Volgens hem speelt
Eijk een minder grote rol in de sluitingen dan het verzet suggereert. 'De kardinaal wijst
geen kerken aan die moeten sluiten. Parochiebesturen verzoeken de kardinaal een
gebouw te mogen afstoten. In de parochies moet dus de discussie worden gevoerd.'

De sluiting van een gebouw hoeft niet te betekenen dat een lokale gemeenschap ophoudt
te bestaan, aldus Enthoven. 'Katholieken kunnen samenkomen voor viering en gebed,. Er
blijft een diaconie. Maar ze zitten niet meer aan de onderhoud van een duur kerkgebouw
vast. En voor de eucharistieviering zullen ze een eindje moeten reizen.'
Bezield Verband zegt inmiddels via stille diplomatie banden met het Vaticaan te hebben
gelegd. Volgens voorzitter Ad de Groot moet het lukken paus Franciscus op de hoogte te
stellen van het verzet in het aartsbisdom. Ook de pauselijke ambassadeur in Nederland
wordt ingelicht. 'Ik hoop dat de paus naar Eijk belt en zegt: "Wim, waar ben je mee
bezig?".'

